
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ODBOR ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY 

810 05 BRATISLAVA 15, Námestie slobody 6, P.O.Box 100 
OKRESOV j 

Došlo dňn- J j 2 0 1 6 ľ- podľa rozdeľovníka - 1 

Ev.č. záznamu^^ / / r . Číslo spisu: 

L J l£nlohy/listy ~/fi\ Vybavuje: 

VÁŠ LIST ZN., ZO DŇA N A Š A Z N A Č K A 

08241/2016/B624-S V/08527 
Stupeň dôvernosti: V J 

V Y B A V U J E , TEL. 

Mgr. Králiková 
BRATISLAVA 

09.02.2016 

VEC: Oznámenie 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej 
správy sa obrátilo listom č. 08241/2016/B624-SV/04654 zo dňa 25.01.2016 na Ministerstvo 
vnútra SR, sekciu verejnej správy so žiadosťou o stanovisko k zákonu č. 430/2015 Z. z., ktorým 
sa novelizoval zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (účinný od 
01.01.2016), konkrétne „či trovy konania uložené obcou ako stavebným úradom pri prenesenom 
výkone štátnej správy je potrebné v intenciách § 79 ods. 5 zákona o priestupkoch s účinnosťou 
od 1. januára 2016 považovať za príjem obce a nie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky". 

Ministerstvo vnútra SR v stanovisku č. SVS-OVS2-2016/006644 zo dňa 03.02.2016 
uviedlo cit.: „ ... v oblasti verejnej správy upravenej stavebným zákonom pri prejednávaní 
priestupkov obcou výnos trov konania spojených s prejednaním priestupku je príjmom obce". 

V intenciách cit. stanoviska Ministerstva vnútra SR je potrebné s účinnosťou od 
01.01.2016 vo výrokoch rozhodnutí o priestupku vydávaných obcami ako stavebnými úradmi 
pre príjem trov priestupkového konania uvádzať číslo účtu obce, ktorá priestupok na úseku 
štátnej stavebnej správy prejednala. 

Stanovisko Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVS2-2016/006644 zo dňa 03.02.2016 Vám 
v prílohe tohto listu zasielame a žiadame Vás, aby ste s ním bezodkladne oboznámili všetky 
stavebné úrady v pôsobnosti Vášho úradu. 

Zároveň Vám žiadame, aby ste stavebné úrady informovali, že v súvislosti s uvedenou 
zmenou je postačujúce právoplatné rozhodnutia o priestupkoch zasielať len na odbor štátnej 
stavebnej správy MDVRR SR, ktorý v súlade s § 89a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov vedie ústrednú evidenciu priestupkov. 

S pozdravom . 
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